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Thailand, meer dan een strandvakantie
Hua Hin
Naast het heerlijk strand heeft Hua Hin veel meer te
bieden, zoals het wijngebied Monsoon Valley en Wat
Huay Mongkol tempel.
In heel Hua Hin en omgeving komt u de mooiste tempels
en architectuur, zoals het station van Hua Hin tegen.
Ook heel leuk zijn de vele typisch Thaise marktjes.

VERBLIJF IN VILLA COCONUT
Een villa met 3 slaapkamers, 2 badkamers, een grote overdekte veranda,
een terras met zwembad met lift, jacuzzi en een tropische tuin. De villa
van 145m2 is helemaal rolstoeltoegankelijk.

Datum
Diverse vertrekdata van november t/m maart (op aanvraag)

Prijzen
Zie onze website voor alle prijzen of neem contact met ons op
A tot Z reizen, Thailand

Inclusief
14 nachten op basis van
volpension
Transfer van en naar de
luchthaven in Thailand
Excursies die tijdens de vakantie
worden ondernomen
Exclusief
Reis- en annuleringsverzekering
Persoonlijke uitgaven, zoals
consumpties tijdens de
excursies.
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BIJZONDERHEDEN
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"Ook geschikt voor vakanties met zorg.
Tijdens ons verblijf kunnen wij gebruik
maken van een rolstoelbus met chauffeur.
De chauffeur brengt ons naar de mooiste
plekken en prachtige bezienswaardigheden.
Zo gaan we oa lunchen op een prachtige
locatie, de enige wijngaard die Thailand rijk
is. Uiteraard bezoeken we een tempel en het
heerlijke strand van Hua Hin met onze
strandrolstoel.Er is een mogelijkheid om een
2e huis te huren in de zelfde straat.

REISVERSLAG
THAILAND
Reisverslag Thailand november 2019
Morgen zet de KLM de daling in op Schiphol en dan zit de
Thailandreis er weer op. Vandaag willen wij u in deze blog
nog even laten mee-genieten van dit heerlijke land.
De bestemming in Thailand was Hua Hin, de oudste
badplaats (sinds 1920) van Thailand met een koninklijk
randje. De koning van Thailand heeft hier een buitenverblijf
om ook heerlijk te kunnen genieten van het
kilometerslange strand van Hua Hin. Op het station van
Hua Hin, zeker een bezoek waard, is zelfs een “Royal
Waiting Room”.
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Onze accommodatie
Tijdens de reis werd er verbleven in Villa Coconut, een
villa met 3 slaapkamers, 2 badkamers, een grote
overdekte veranda, een terras met zwembad met lift,
jacuzzi en een tropische tuin. De villa van 145m2 is
helemaal rolstoeltoegankelijk.De villa ligt heerlijk rustig
aan het einde van een korte doodlopende straat, op
loopafstand van winkels, restaurants, zee en strand.
Helaas is dit strand niet rolstoeltoegankelijk, maar
daarvoor kunt u naar Blue Wave Beach (zo’n 10 minuten
rijden verderop). Pool villa Coconut is een prachtige plek
om Hua Hin en de omgeving te verkennen.
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WAT IS ER
ALLEMAAL TE
DOEN?
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Hua Hin zelf heeft al veel te bieden, naast een tropisch
strand met wit zand en palmbomen, heeft het van
oorsprong vissersplaatsje heel veel visrestaurants en
stalletjes met dagelijks verse vis, die door de kleine
vissersbootjes nachts wordt gevangen.Ook zijn er een
groot aantal marktjes, zoals de Cicada market (veel
artistieke kunst en heerlijk eten bij de diverse kraampjes),
de Tamarind Market (een gezellig markt met ook weer
veel streetfood en muziek) en dan natuurlijk ook de
avondmarkt, een typische Thaise straatmarkt in het
centrum van Hua Hin. Daarnaast zijn er ook nog andere
winkel-mogelijkheden, zoals de Market Village, een
shoppingmall.

OMGEVING
Maar ook de omgeving van Hua Hin heeft veel te bieden. Een
erg leuke excursie is een bezoek aan de Wat Huay Mongkol
tempel, met het enorme standbeeld (12 meter hoog) van een
van de bekendste monniken van Thailand: Luang Phor Thuad.
De monnik wordt vereerd om de vele wonderen, die hij heeft
verricht.
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MONSOON
VALLEY
Dit bezoek is goed te combineren met een bezoek
aan Monsoon Valley Vineyard, een wijngaard 40
kilometer landinwaarts. Vanaf de wijngaard heeft
u een mooi uitzicht over de wijngaarden en de
bergen. Een uitgelezen plek voor een lunch met
een wijntje.
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Dit is een kleine greep uit de mogelijkheden, die een vakantie in Hua Hin, u kan bieden.
Veel meer dus, dan enkel een strandvakantie. Mocht u meer hierover willen weten, dan
horen wij dat graag.
Groeten uit HUA HIN, het koninklijke paradijs
คำทักทายจากหัวหินสวรรค์แห่งสวรรค์
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Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.
U kunt telefonisch contact met
ons opnemen
Petra: 0657896825
Annemarie: 06-24694979
U kunt ook via WhatsApp
contact opnemen op
bovenstaande nummers

